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Короткий зміст – огляд діяльності за 5 років 
Діяльність Конгресу Українців Канади (КУК) була дуже успішною протягом останніх п’яти років. 
Основні досягнення Конгресу за період з 2009 по 2013 рoки: 

Вирішення основних проблем української громади 

1. Голодомор визнано геноцидом проти українського народу, а День пам’яті померлих був 
законодавчо затверджений на федеральному (національному) рівні та у п’яти провінціях. 
Щороку Голодомор відзначається у кожному великому місті Канади, а також у Парламенті, де 
в цей день під час засідання лунає офіційне звернення, яке супроводжується урочистою 
церемонією. 

2. Законодавчо визнані Парламентом Канади операції по інтернуванню під час Першої світової 
війни (1914-20 рр.), у ході яких  тисячі українців та представники інших східних європейців 
були визнані «ворожими іноземцями» та інтерновані у 24 трудові колонії Канади. Конгрес 
провів переговори з канадським Парламентом щодо офіційного визнання інтернування 
українських канадців та заснування Фонду пам’яті інтернованих у розмірі $10 мільйонів, 
призначеного на дослідження та освітню діяльність на тему інтернування під час Першої 
світової. Фондом розпоряджається українсько-канадська громада за посередництвом 
Українсько-Канадської Фундації ім. Тараса Шевченка. 

3. Політика щодо воєнних злочинів під час Другої світової війни, внаслідок суттєвого 
адвокування Конгресу, канадський Уряд припинив програму щодо воєнних злочинів, 
вчинених під час Другої світової війни та погодився не позбавляти громадянства Василя 
Одинського (активного учасника українсько-канадської громади), діяльність якого у воєнні 
часи після його імміграції в Канаду була невірно висвітлена федеральним судом.  

4. Пам’ятник жертвам комунізму – Конгрес, разом з етнокультурними спільнотами, визначив 
місце для будівництва пам’ятника неподалік від канадського Парламенту. Цей пам’ятник 
також присвячуватиметься пам’яті Голодомору та інших злочинів, вчинених радянським 
режимом по відношенню до українського народу. Уряд Канади зобов’язався подвоїти зібрані 
спільнотами кошти. Очікувана вартість пам’ятника становитиме щонайменше $4 мільйони. 

5. Прихильність Канади до України – Україна стала пріоритетною в плані міжнародної політики 
Канади і є однією з 20-ти країн, що отримують допомогу від Канади. Канадська місія зі 
спостереження за виборами складала 500 осіб під час Парламентських виборів у 2012 році 
та 300 осіб під час Президентських виборів у 2010 році.  

(a) Офіційний візит у Канаду президента Віктора Ющенка; візит в Україну генерал-
губернатора Канади; візит в Україну Прем’єр-міністра Стівена Гарпера. 

(b) Постійний Комітет Канади 

6. Збільшення значимості та можливостей Конгресу.  

(a) На основі зазначених вище досягнень (законодавче визнання в Канаді  Голодомору 
геноцидом проти українського народу, визнання Перших канадських операцій 
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інтернування (1914-1920 рр.) та зміна політики щодо воєнних злочинів під час 
Другої світової війни), Конгрес звернув основну увагу на посилення українсько-
канадської громади та розвиток власних організаційних можливостей та 
громадської значимості.  

(b) Видатні прибічники нашої громади стали учасниками Національного дорадчого 
комітету при КУК за головуванням канадського бізнесмена та філантропа Джеймса 
Темертея, який об’єднав чимало найбільш впливових українців в Канаді. 

(c) На посаду виконавчого директора ми найняли Тараса Залуцького (2010 рік) та 
відкрили національне представництво КУК в Оттаві в лютому 2012 року, що дало 
нам змогу бути ближче до законодавців країни. КУК продовжує працювати у своєму 
основному офісі у м. Вінніпег, Манітоба. 

(d) Президент КУК, Павло Ґрод, був другий рік поспіль визнаний журналом «Embassy» 
(впливовий журнал Канади про зовнішню політику) однім з 80-ти людей, які мають 
найбільший вплив на міжнародну політику Канади. 

7. Відзначення важливих подій: 
(a) 70-та річниця заснування Конгресу 

(b) 75-та річниця Голодомору 

(c) 120-тарічниця першого поселення українців у Канаді  

8. Про КУК та українсько-канадську громаду 

Конгрес Українців Канади («Конгрес») об’єднує восьму за величиною етнічну громаду (згідно 
з останнім переписом понад 1.2 мільйони). Конгрес складається з 40 всеканадських 
громадських організацій та провінційних рад, а також 30-ти місцевих відділів, що об’єднують 
громадські організації по містах. Конгрес об’єднує кілька сотень українських організацій, які 
працюють в різноманітних сферах, зокрема в сферах роботи з молоддю, спорту, релігії, 
культури, соціальних служб, допомоги у переселенні іммігрантів, бізнесу, торгівлі, політики та 
багато інших. Конгрес координує та представляє інтереси української громади Канади 
протягом майже 70-ти років. Українці Канади гордяться тим, що вони були одними з тих, хто 
закладали основу заселення Канади майже 120 років тому та відіграли ключову роль у 
формуванні Канади та таких канадських цінностей, як повага до різних культур. Українська 
громада Канади є друга за величиною поза межами України. 

9. Офіс і штат працівників (Вінніпег та Оттава) 

Офіс КУК був відкритий у столиці Канади м. Оттава в лютому 2012 року. Офіс у м. Вінніпег 
продовжуватиме підтримку роботи КУК, в той час як офіс в Оттаві зосередить свою увагу на 
зв’язках з громадськістю та урядом та пошуку джерел фінансування. 

Конгрес не отримує державного фінансування. Наш річний бюджет, що складає близько $600 000, 
повністю складається з пожертв нашої громади. Ми досягли цього працюю чи на користь нашої 
громади. Члени виконавчого комітету (включно з Президентом), учасники ради директорів та всі 
наші комітети працюють на добровільних засадах. Окрім виконавчого директора та невеликої 
кількості працівників, ніхто фінансово не винагороджується за роботу в громаді. Між тим, для 
підтримки стабільної роботи Національного офісу КУК, нам необхідно створити достатній бюджет, 
щоб забезпечити себе необхідними ресурсами для задоволення майбутніх потреб нашої громади. 

Управління 

Управління Конгресом здійснюється 40-ка членами Ради директорів. Виконавчий комітет Ради 
санкціонований виконувати щоденні завдання Конгресу. Рада директорів та Виконавчий комітет 
складається з добровольців, які не отримують фінансове винагородження за свою роботу. 
Членами Виконавчого комітету є:: 

 Павло Ґрод – президент 
 Дарія Луців – віце-президент 
 Володимир Длугош – скарбник 
 Анна Шиптур – секретар 
 Сергій Касянчук  – член комітету 
 Олег Романишин – член комітету 
 Михайло Ганч - член комітету 
 Славко Кіндрачук - член комітету 

Виконання програм Конгресу 
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10. Комітети Конгресу 

Діяльність Конґресу ведеться в основному різними комітетами та робочими групами. Серед 
них: 

(i) Виконавчий комітет (Голова – Павло Ґрод) 
(ii) Канада-Україна (Голова  – Ярс Балан) 
(iii) Комітет по інтернованих (Голова – Данило Бондар) 
(iv) Національна рада з питань спорту (Голова – Рената Роман) 
(v) Нагороди та відзнаки (Голова – Михайло Ганч) 
(vi) Національний мистецький комітет (Співголова – Орест Скліренко, Андреа Копелих, 

Почесна голова – Квітка Кондрацька) 
(vii) Імміграція та переселення (Співголова – Євген Дувалко, Сергій Королюк) 
(viii) Збір коштів (вільна посада) 
(ix) Рада національних шкіл (Голова – Влодко Бойчук) 
(x) Обізнаність про Голодомор (Голова – Ірина Мицак) 
(xi) Освітня діяльність про Голодомор (Голова – Валентина Курилів) 
(xii) Робоча група з питань Канадського музею з прав людини (CMHR) (Голова – Павло 

Ґрод) 
(xiii) Багатокультурність (Співголова – Анна Шиптур, Дарія Луців) 
(xiv) Фінансовий комітет (Голова – Володимир Длугош) 
(xv) Управління (Голова – Анна Шиптур) 
(xvi) Дорадчий комітет з питань молоді  (Голова – Уляна Грод) 
(xvii) Комітет 125-ї річниці першого поселення українців у Канаді (Голова – Роман 

Британ) 
(xviii) Комітет 200-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка (Голова – Дарія Луців) 

11. Головні ініціативи 

(a) Канадський музей з прав людини – Завданням Конгресу є забезпечення розвитку 
національного музею до світового рівня з галереями, присвяченими Голодомору та 
інтернуванню українців у Канаді під час Другої світової війни. Через призму 
Голодомору світ може якнайкраще зрозуміти проблеми порушення прав людини 
диктаторським режимом, злочини комунізму та позбавлення народу основного 
права – права на їжу – з метою поневолення та знищення нації. 

(b) Україна – завдяки кільком ініціативам ми зосередили увагу на збереження 
історичної пам’яті, демократії та сучасних проблемах прав людини. 

(c) Зовнішні зв’язки – Ми покращили зв’язки з іншими етнічними громадами та 
неурядовими організаціями.   

(i) КУК є активним учасником канадської Ради з питань Центральної та Східної Європи 
(CEEC). Рада представляє інтереси близько 7 мільйонів канадців - вихідців з 
Центральної та Східної Європи. Одна з інших основних ініціатив – це щорічне 
вшанування Дня Чорної Стрічки 23 серпня 2011 року в Торонто, Ванкувері, 
Едмонтоні, Вінніпегу та Монреалі. В кожному місті, всі громади збираються для 
проведення служби у місцях вшанування. У листопаді 2009 року була одностайно 
прийнята Парламентом Канади резолюція про призначення Дня Чорної Стрічки 23 
серпня щорічним днем вшанування пам’яті жертв комунізму та фашизму в Європі. 

(ii) Налагодження зв’язків з кількома етнічними громадами завдяки Раді з питань 
етнокультурних спільнот та двосторонніми відносинами з іншими етнокультурними 
групами.  

 
Канадсько-українські зв’язки 

1. Конгрес брав участь в офіційному візиті Президента Віктора Ющенка в Канаду (в травні 2008 
року). 

2. Офіційний візит в Україну – офіційний візит в Україну генерал-губернатора Канади (квітень 
2009 року). – Президент КУК Павло Ґрод брав участь в офіційному візиті в Україну генерал-
губернатора Канади, ЇЇ величності Мікаель Жан з 23 по 26 квітня 2009 року.  

3. Офіційний візит в Україну – жовтень 2010 року– Візит вельмишановного Стівена Гарпера, 
Прем’єр-міністра Канади. Президент КУК Павло Ґрод очолив делегацію лідерів громад, які 
супроводжували Прем’єр-міністра Гарпера під час його історичного візиту в Київ та Львів. Цей 
офіційний візит був дуже важливим для Канади та України, так як він продемонстрував 
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солідарність Канади з українським народом та однозначно підтвердив підтримку Канади 
стосовно демократичного розвитку України, в той же час виказуючи зацікавленість Канади у 
забезпеченні людських прав та свобод. Канада підписала з Україною Меморандум про 
молодіжний обмін. 

4. КУК також брав участь в офіційному візиті в Україну канадського Міністра з Міжнародної 
Співпраці в квітні 2012 року, під час якого Канада знову наголосила на важливості чесних та 
справедливих парламентських виборів та закликала український уряд покращити правові 
норми. Також, в Україні проходили слухання канадського Постійного Комітету з Міжнародних 
відносин та розвитку. Разом з Українсько-Канадською Фундацією та Лігою українських канадців, 
представники Конгресу відвідали слухання Комітету щодо порушення прав людини в Україні, 
які проходили в Києві, Харкові та Львові в травні 2012 року. Постійний комітет опублікував 
вичерпний звіт про стан демократії та прав людини в Україні, який був представлений на 
розгляд Парламенту та Прем’єр-міністра Канади. 

5. Після виборів Віктора Януковича президентом України та прийняття урядом кількох 
неоднозначних рішень, наша громада висловила занепокоєння збереженням суверенітету 
України та її демократичного розвитку. Ми провели масштабні заходи з консультування серед 
нашої громади та інших громад, таких як Світовий Конгрес Українців. КУК прийняв однозначну 
позицію щодо політики підтримки України. Ця позиція також підтримується урядом Канади. 
Разом з урядом Канади, ми провадимо політику активної підтримки України на державному та 
недержавному рівнях для заохочення України продовжити демократичний розвиток та зміцнити 
економічний стан, громадянське суспільство та національну ідентичність.   

6. Стратегія розвитку України, запропонована на розгляд канадським урядом, була опублікована 
та розповсюджена. Вона закликає до наступних кроків: 

7. Підтримка – Будь-які дії канадського уряду не повинні призвести до ізоляції України. В 
інакшому випадку, Україна потрапить під вплив Росії  та позбудеться суверенітету. Стратегія 
повинна мати два напрямки: і) здійснення тиску урядом на інший уряд та іі) підтримка розвитку 
громадянського суспільства. 

8. Перегляд пріоритетів у канадсько-українських відносинах (План Розвитку), підписаний 2 роки 
тому між Канадою та Україною. 

9. Змінити стратегію Міжнародного Розвитку – Програма міжнародного розвитку Канади 
повинна звернути увагу на підтримку українських неурядових організацій, які засновують та 
зміцнюють політичні та громадські організації, спостерігають за виборами та сприяють 
залученню громадян, відкритості та підзвітності уряду. 

10. КУК виступив перед Постійним комітетом з питань міжнародних відносин 20 жовтня 2011 року. 
Ми тісно співпрацювали з Лігою українських канадців та Українсько-Канадською Фундацією для 
забезпечення участі високоефективної робочої групи міжнародних експертів та політичних 
лідерів України у цих слуханнях. Разом з офіційними представниками Міністерства 
міжнародних відносин КУК проінформував членів канадського Парламенту про ситуацію в 
Україні та запропонував розглянути наступні кроки. На слуханнях виступали Пані Джиліан 
Стірк, помічних заступника міністра, та Лі Сарті, директор, а також Тарас Залуцький, 
виконавчий директор КУК. 

11. КУК повторно наголосив на необхідності у всесторонньому підході до проблем в Україні, 
включно з дипломатичним втручанням, зміною напрямків роботи Міністерства міжнародної 
співпраці Канади та включити питання захисту прав людини в будь-які переговори між Канадою 
та Україною стосовно Зони вільної торгівлі та спостереженнями за виборами. 

12. Конференція “Україна на роздоріжжі” (Crossroads Conference), березень 2012. У партнерстві з 
Українсько-Канадською Фундацією та кількома іншими організаціями-учасниками, КУК 
організувала історичну конференцію, присвячену канадсько-українським проблемам в м. 
Оттава (“Україна на роздоріжжі”). На конференції розглядались такі питання, як демократична 
влада, права людини, рівність перед законом та свобода слова, усі нагальні проблеми 
останнього часу. Українська економіка, проблеми з корупцією, зміни виборчої системи та 
Конституції України обговорювались міжнародними експертами з США, Канади та Європи. 
Конференція розпочала роботу 7 березня. За круглим столом зібрались видатні канадські, 
українські та польські політики, та високопоставлений представник Міністерства міжнародних 
відносин Томас Меліа, який сформулював точку зору українських, європейських, 
американських та канадських службовців щодо ситуації в Україні, яка швидко розвивається. 
Конференцію відвідали багато лідерів нашої громади, а також канадські міністри, 
високопоставлені політики та державні службовці. 
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13. КУК підтримує та тісно співпрацює з Канадсько-Українською Парламентською Групою Дружби, 
яку наразі очолює член парламенту пан Тед Опіц. Група складається з близько 80 канадських 
парламентарів, які зацікавлені в покращенні канадсько-українських відносин. 

14. КУК виступив на Комітеті Верховної Ради з питань Діаспори в жовтні 2009 року.  Ми розробили 
та представили нашу стратегію співпраці Української Діаспори та Верховної Ради в жовтні 2009 
року. Конгрес подав на розгляд Верховній Раді письмові пропозиції, в яких аналізувалась 
сучасна ситуація в Українi та висвітлювались можливі шляхи розвитку співпраці. 

15. 3 червня 2010 року КУК запустив медіа-кампанію в Україні, присвячену одностайному 
прийняттю законопроекту номер 390 Національної асамблеї Квебеку, який проголошував День 
пам’яті загиблих внаслідок Голодомору в Україні. Це повідомлення було висвітлене у 100 
медіа-джерелах України. 

16. Гуманітарна допомога Україні у боротьбі з вірусом H1N1.У грудні 2009 року Українсько-
Канадська Фундація, спільно з Конгресом Українців Канади та Канадським Фондом допомоги 
дітям Чорнобиля, зібрали кошти та надали гуманітарну допомогу в розмірі $300,000 для 
боротьби з вірусом H1N1 на прохання Посла України в Канаді Ігоря Осташа. Гуманітарна 
допомога складалась з близько 9000 фунтів необхідних медичних запасів, зокрема маски, 
хірургічні халати, одноразові рукавички, засоби для дезинфекції рук, оксиметри та інші медичні 
товари та обладнання. В наступні поставки входитимуть антибіотики, антивірусні препарати та 
інші дефіцитні ліки.  

17. Місія зі спостереження за виборами –  січень-лютий 2010 року. Українсько-Канадська Фундація 
при співпраці з КУК надала 65 досвідчених спостерігачів за виборами для роботи у шістьох 
областях України на першому турі президентських виборів. 

18. Місія зі спостереження за виборами Світового Конгресу Українців на українських виборах до 
Верховної Ради (28 жовтня 2012 року). В липні 2012 року, разом з Українсько-Канадською 
Фундацією, КУК започаткував місію довгострокових спостерігачів за парламентськими 
виборами в жовтні 2012 року. У місії взяли участь 280 короткострокових спостерігачів при 
сприянні Світового Конгресу Українців. Місію очолив колишній Посол Канади в Україну Дерек 
Фрейзер. Заступниками Голови місії були Тамара Олексій, Президент Українського 
Конгресового Комітету Америки, та Павло Ґрод, Президент КУК. 

19. Місія Канади – КУК зіграв важливу роль у забезпеченні та фондуванні урядом Канади місії зі 
спостереження за українськими виборами до Верховної Ради у 2012 у кількості 500 осіб.  
Головою місії був Сенатор Рейнелл Андрейчук, начальником штабу був Тарас Залуцький 
(виконавчий директор КУК), а Головним Спостерігачем була Аня Шиптур (член Ради директорів 
та Виконавчого комітету КУК). 

20. Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у Ванкувері в 2010 році – КУК організував Український 
Дім під час проведення Зимових Олімпійських ігор у січні 2010 року. КУК у співпраці з 
Національним Олімпійським Комітетом України, Світовим Конгресом Українців та Посольством 
України в Канаді організували Український Дім під час проведення Зимових Олімпійських ігор у 
січні 2010 року. Український Дім став офіційним домом для українських олімпійських збірних, в 
якому проходили заходи на підтримку українських команд та участі України в Олімпійських 
іграх.   

21. Двосторонні домовленості між Україною та Канадою – (тривають) – КУК відіграв важливу роль 
у розробці двох ключових двосторонніх домовленостей: 

(a) Меморандум про молодіжний обмін – підписаний Прем’єр-міністром Стівеном 
Гарпером (жовтень 2010 року) 

(b) Угода про зону вільної торгівлі – на даний  момент переговори призупинені 
Канадою. 

22. Україна є однією з країн пріоритетної міжнародної політики Канади – триває – КУК відіграв 
важливу роль у забезпеченні пріоритетності України в міжнародній політиці Канади. Україна є 
однією з 20 країн, яким Канада надає першочергову міжнародну допомогу. 

23. Нагальні дебати щодо проблем в Україні у Палаті громад – 18 жовтня 2011 року – КУК 37 разів 
брав слово під час засідання. Палата громад о 22:30 завершила рідкісні 4-годинні дебати про 
погіршення стану демократії в Україні, де всі політичні партії з політичних мотивів вчинили 
вибіркове правосуддя у винесенні вироку у справі колишнього Прем’єр-міністра Юлії 
Тимошенко. 
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Палата громад одноголосно висловила своє занепокоєння стосовно погіршення стану 
демократії в Україні та «політично-зумовленого умисного переслідування та засудження 
колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та інших лідерів опозиції українською владою», 
заявив Павло Ґрод, Президент КУК. 

24. КУК відвідав судові засідання у справі Тимошенко – 26 серпня 2011 року – Делегати Конгресу 
Українців Канади були присутні у Печерському районному суді міста Києва у справі Юлії 
Тимошенко. 

25. Конгрес Українців Канади, разом з делегацією Світового Конгресу Українців, зустрівся з 
президентом України Віктором Януковичем – 26 серпня 2011 року – Президент Світового 
Конгресу Українців Евген Чолій, Президент Конгресу Українців Канади Павло Ґрод та 
Президент Спілки Українців у Росії Тарас Дудко мали офіційну зустріч з президентом України 
Віктором Януковичем. 

26. Президент КУК, Павло Грод, разом з Президентом Світового Конгресу Українців Евгеном 
Чолієм та Голова Дорадчого Комітету КУК Джеймс Темертей мали приватну зустріч з Прем’єр- 
міністром Гарпером 14 жовтня 2011 року, під час якої обговорили внутрішні та українські 
пріоритети. 

27. Заява КУК президенту Януковичу щодо так званого Закону про «червоний прапор» - березень 
2011 року.  КУК, разом зі Світовим Конгресом Українців, написав лист президенту Віктору 
Януковичу, в якому зазначив своє незадоволення так званим Законом про червоний прапор. 
Конгрес подав на розгляд президенту письмові пропозиції та опублікував відкритий лист 
стосовно ролі Діаспори в житті України. 

Відзначення Голодомору та освітня діяльність 
Одним з основних пріоритетів Конгресу є освітня діяльність та підвищення обізнаності Канадців 
про Голодомор. 

1. Україна пам’ятає – Канада визнає – Конгрес тісно співпрацює зі Світовим Конгресом Українців 
та урядом України для досягнення визнання Канадою Голодомору та підвищення загальної 
обізнаності з цього питання. 

2. Міжнародна Незгасима Свічка 2008 (16 міст по всій Канаді) 

3. Тиждень вшанування жертв Голодомору (відбувається щорічно з 2008 року) 

4. КУК видав та розповсюдив історичний буклет на 28 сторінок в пам'ять 75-ї річниці Голодомору. 

5. Документальний проект під назвою «Поділись Історією» був запущений в червні 2009 року. Це 
веб-сторінка, на якій розміщені спогади 60 осіб, які пережили Голодомор і проживають в 
Канаді. Проект отримав грант з фонду “Спадщина” Канади. Інтернетна адреса сторінки: 
www.holodomorsurvivors.ca. Цей проект був здійснений в співпраці з Українсько-Канадським 
Дослідницьким Центром. Метою даного проекту було створити веб-сторінку, де кожна людина, 
яка пережила Голодомор, могла б записати свою історію і зберігати її в всесвітній мережі. 

6. КУК працював з іншими організаціями та провінційними радами, щоб закон про визнання 
Голодомору був прийнятий в 5 провінціях Канади. 

7. КУК продовжує працювати над впровадженням теми Голодомору в освітню програму по всій 
Канаді та відзначення Дня пам’яті Голодомору в школах. 

8. Конкурс письмових робіт на тему Голодомору в честь 80-ої річниці проводився серед учнів 
Канади віком від 14 до 19 років.  

9. Заснування Дослідно-Освітнього Консорціуму з Вивчення Голодомору – січень 2012 року. 
Метою є заснування міжнародного центру освітньої діяльності на тему Голодомору. Він 
знаходитиметься в Канадському Інституті Українських Наук в Університеті Альберта завдяки 
щедрим пожертвам Фундації Сім’ї Темертея. Він складатиметься з двох відділів –
Дослідницького та Освітнього з двома директорами, дослідницька діяльність відбуватиметься 
з кошти Консорціуму. 

10. Освітня конференція на тему Голодомору. Понад 50 професійних освітян та лідерів громад 
зібрались в Торонто з усіх частин Північної Америки, щоб поділитись своїми досягненнями та 
проблемами щодо включення теми Голодомору в шкільну програму, дізнатись про нові методи 
та джерела та покласти основи майбутній співпраці.  

11. КУК працює над виданням підручника «Геноцид в Україні, Голодомор 1932-1933 років» для 
вчителів та студентів, складений Валентиною Курилів. Підручник має вийти у вересні 2013 
року та призначатиметься для вчителів на тему Голодомору у старших класах. 

http://www.holodomorsurvivors.ca/
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12. Допомога голодуючим в Африці – 19 серпня 2011 року Конгрес Українців Канади зініціював 
спільний збір коштів для надання допомоги голодуючим в Африці. Спогади про мільйони 
загиблих під час Голодомору в Україні в 1933 році спонукали українсько-канадську громаду 
розпочати кампанію для потенційного порятунку більш ніж одного мільйона сомалійців від 
подібної долі. Криза голоду, що охопила Сомалі, резонує з українцями, які пам'ятають як 
мовчав світ, коли в 1933 році під керівництвом Сталіна Голодомор вбивав 25 000 українців в 
день. Конгрес розпочав спільну кампанію зі збору коштів із сомалійсько-канадською громадою, 
щоб надати допомогу голодуючим на Африканському континенті. В результаті цієї кампанії 
було зібрано більш ніж $220,000 доларів ($110,000 надав федеральний уряд Канади згідно 
своєї програми “на кожний подарований долар ще один долар від уряду Канади”). 

Конференції та фестивалі 
За останні 5 років КУК організував: 

(a) Три конференції, присвячених лідерству та особистому зростанню для 
посилення наших організацій в таких сферах, як управління, збір коштів та 
забезпечення роботи громади та її учасників. 

(b) Дві Національні шкільні конференції   

(c) Кілька робочих груп з питань Голодомору, покликаних допомогти освітянам 
навчитись викладати тему Голодомору в школах Канади. 

(d) Українські фестивалі – Українсько-канадська громада проводить культурні 
фестивалі в більшості найбільших міст Канади. КУК бере активну участь в 
літніх фестивалях в Канаді (2009-2012 рр.). 

Розвиток громади 
Ми продовжували докладати зусиль та проводити заходи для відновлення та пожвавлення 
діяльності громад по всій Канаді, намагаючись залучити представників нашої громади 
традиційними та нетрадиційними методами, як, наприклад, щомісячні вісники, періодичні 
електронні новини, нова веб-сторінка та засоби соціальних мереж (Facebook та Twitter). 
Запроваджено також нові шляхи залучення громади за рахунок створення цілого ряду ініціатив, 
спрямованих на широкі верстви населення, а саме: 

1. Новостворений Національний молодіжний комітет, який провів цілий ряд консультацій влітку 
2011 р. щодо того, як заново залучити молодь у нашій громаді.  

2. Національна українська рада з мистецтва при КУК також запровадила новий проект у 
соціальних мережах з метою налагодження зв’язків між українськими митцями.  

3. Національна українська рада з питань освіти при КУК започаткувала нову кампанію з 
підтримки української освіти та навчальних програм по всій Канаді. Національна українська 
рада з питань освіти при КУК провела національну конференцію у Торонто у травні 2012 р. 
Конференцію відвідало понад 100 українських вчителів з округу Торонто та з інших регіонів 
Канади. Конференція мала на меті сприяти розвитку української освіти, включаючи мову, 
релігію, історію та культуру. На конференції було розглянуто та обговорено поточний стан та 
перспективи розвитку методики навчання, навчальних процесів та, зокрема, вивчення 
української мови та літератури, географії та історії. 

4. Розбудова та розвиток на місцях – КУК активно співпрацював з цілим рядом провінційних рад 
та відділень для відновлення та пожвавлення їх діяльності. За п’ятирічний період відділення 
КУК Ошави було оновлено і стало охоплювати ширшу територію – «Відділення КУК округу 
Дурхем». Крім того, нове відділення було засноване в Дофіні та окрузі Парклендз у Манітобі  
(2013). Ми також співпрацюємо з меншими українськими громадами в Канаді з метою 
створення відділень КУК та надання послуг для української громади в багатьох інших 
населених пунктах, наприклад у м. Брендон, Манітоба та Ред Дір, Альберта, де є багато нових 
українських іммігрантів, але слабо розвинуті послуги з підтримки української громади 
(українські школи, дитсадки, молодіжні організації та соціальні групи). 

5. Інформаційна діяльність 

Вісник, річний звіт та e-Blasts – на даний час ми випускаємо три вісники, річний звіт та 
десятки комюніке кожного року.  

Веб-сторінка – ми запустили нову веб-сторінку (2011) із залученням соціальних мереж, т
 аких як Twitter, Facebook, Linkedin, media feeds та YouTube.  

Пропагування – Ми запустили рекламно-інформаційну кампанію для того, щоб 
громадськість була краще обізнана про КУК і його програми та послуги. Випущена також 
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нова брошура, яку будуть розповсюджувати на конференціях, фестивалях та інших 
заходах. 

6. Зв'язки з державними органами (Україна і Канада)  

Україна – Конгрес взаємодіє з урядом України, в першу чергу через Світовий Конгрес 
Українців, але у разі потреби ми також безпосередньо співпрацюємо з українським урядом 
(як на національному рівні, так і на рівні місцевих органів влади). Багато місцевих відділів і 
провінційних рад Конгресу мають прямі культурні і інші договори з містами і областями в 
Україні. КУК дуже задоволений тим, що тільки Світовий Конгрес Українців представляє 
інтереси світової української діаспори. Заохочуючи організації, які є членами Конгресу, 
розвивати прямі відносини з різними урядовими та неурядовими організаціями, у нас 
склалися тісні зв'язки з первинними організаціями в Україні.  

Канада – Будучи голосом української громади в Канаді, Конгрес постійно зустрічається з 
представниками уряду. Принаймні, щороку Конгрес має офіційну зустріч з Прем'єр-
міністром Канади для розгляду питань, важливих для нашої громади. Крім того, Конгрес 
постійно проводить зустрічі з ключовими міністрами, прем'єрами і членами Парламенту. 
Українська громада є однією з кількох етнічних громад з високим рівнем взаємодії з владою 
Канади і впливу на неї на державному рівні.  

Також важливим є те, що Канадсько-українська дорадча рада (Конгрес і уряд Канади), 
котра є єдиним постійним комітетом такого типу між етнічною громадою та урядом Канади, 
слугує своєрідним мостом. Основне завдання Ради полягає в обговоренні стану відносин 
між Україною та Канадою. Рада збирається раз на 6-12 місяців і включає в себе 
високопоставлених членів Конгресу (та його складових організацій), Міністерства 
закордонних справ та міжнародної торгівлі, міжнародного розвитку, громадянства та 
імміграції, представника від Прем'єр-міністра, делегатів від провідних провінцій Канади і 
послів Канади та України. 

Інші ініціативи 
1. Трирічний Конгрес Українців Канади – Вперше за історію КУК ми провели XXIII трирічний 

Конгрес українців Канади в м. Едмонтон, Альберта, 5-7 листопада 2010 р. Його відвідали 
високоповажні гості, серед яких міністри, теперішній та колишні посли, а також вітчизняні та 
зарубіжні вчені та експерти. Матеріали конгресу розміщені на нашому сайті. В даний момент 
ми плануємо проведення XXIV трирічного Конгресу Українців Канади у м. Торонто (листопад 
2013 р.). Трирічні  конгреси мають на меті звести та зібрати в одному місці керівників та лідерів 
української громади в Канаді раз на три роки для обговорення ключових стратегій та 
пріоритетів нашої громади, розробки цілей, завдань та планів діяльності нашої громади, а 
також обрання керівництва КУК. 

2. День української літератури – У 2009 р. Конгрес започаткував щорічну кампанію 10 березня 
(день народження Шевченка) з метою підвищення обізнаності про українську літературу серед 
канадців. 

3. «Український день на пагорбі» – жовтень 2011 – разом з Посольством України та 
Парламентською групою дружби «Україна-Канада» КУК провів святкування дня української 
культури у Парламенті Канади. Серед заходів, проведених КУК, були, зокрема, брифінги та 
засідання, що мали на меті доведення до відома та усвідомлення парламентаріями та 
чиновниками в Оттаві питань, що є важливими для нашої громади. Поряд з офіційною 
частиною проводилися також культурні виставки, музичні та кулінарні заходи, а також концерт 
на території біля будівлі Парламенту. Наразі планується проведення другого такого заходу у 
жовтні 2013 р. 

4. Визнання Дня української спадщини з прийняттям відповідного закону у провінції Онтаріо та 
впровадженням у провінції Манітоба. 

5. «День чорної стрічки» – організація та участь у щорічному «Дні чорної стрічки» для 
вшанування пам’яті жертв злочинів нацистського та радянського тоталітарних режимів (23 
серпня 2010 р.). 

6. Святкування Дня незалежності України проводилось по всій країні. 

7. Імміграція – надіслано письмовий звіт-звернення консультаційним службам федерального 
уряду щодо рівнів імміграції з клопотанням про сприяння імміграції українців та скасування 
візових вимог (липень 2011). 

8. Квітень 2011 – організація вшанування пам’яті жертв разом з японською громадою на 
відзначення 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи. 
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9. Конгрес визнав та оцінив дії Уряду Канади, нагородивши Прем’єр-міністра Гарпера найвищою 
відзнакою КУК – медаллю Шевченка – на Вечорі відзнак, що проводився у жовтні у м. Торонто, 
спільно з національним відділенням КУК та відділенням КУК Торонто. Вечір відзнаки Прем’єр-
міністра Гарпера проводився 14 жовтня 2011 р. за присутності понад 600 гостей в знак 
визнання та подяки за його підтримку тісних українсько-канадських відносин, визнання 
Голодомору геноцидом, визнання та відшкодування в зв’язку з Першою національною 
операцією інтернування в Канаді та захист демократії та верховенства права в Україні. Заходу 
передувала 45-хвилинна приватна зустріч з Прем’єр-міністром, Президентом КУК Павлом 
Ґродом, Президентом Світового Конгресу Українців Евгеном Чолієм та Головою 
Консультаційної ради КУК Джеймсом Темертеєм. 

Зв'язок з історією та спадщиною  
Завдяки діяльності з розвитку громади та роботі і зв’язкам з урядом Конгрес забезпечує подальше 
зростання обізнаності про нашу історію та нашу спадщину.   

120-та річниця поселення українців у Канаді 
У 2011-2012 рр. ми відзначали історичну подію у Канаді – 120-ту річницю поселення українців у 
Канаді. Для цієї ініціативи був розроблений новий логотип. Відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку 
у столиці країни Оттаві стало ключовою подією річного святкування, як і «Український день на 
парламентському пагорбі», який долучив міністрів, членів парламенту, сенаторів та чиновників до 
української кухні, мистецтва та культури. «Український день на пагорбі» також надав можливість 
керівникам та лідерам нашої громади зустрітися з людьми, які приймають рішення в уряді, та 
донести до них ключові питання, що хвилюють нашу громаду. Лейтмотивом було підкреслення 
багатьох досягнень канадських українців за останні 120 років та необхідність продовження 
підтримки демократичного розвитку України.   

Канадський музей з прав людини 
Починаючи з грудня 2010 р., ми розгорнули кампанію роз’яснення та пропагування з метою 
отримання належного та постійного висвітлення теми голодомору та Першої національної операції 
інтернування в Канаді у Канадському музеї з прав людини, який незабаром повинен відкритися. Ми 
розробили меморандум про важливість висвітлення цих двох подій у Музеї та започаткували 
кампанію з інформування громадськості, що включала численні телефонні розмови та зустрічі з 
директором Музею, керівництвом, членами правління та спонсорами. Також проводились зустрічі з 
Міністром спадщини Джеймсом Муром та кількома іншими членами уряду. Загалом, були 
проведені понад п’ятдесят дві особисті зустрічі з членами парламенту. 

Численні інформаційні повідомлення, петиції, листівки та листи були надіслані політикам, в 
результаті чого понад 45 членів парламенту публічно висловили підтримку позиції української 
громади в Канаді щодо висвітлення у Музеї голодомору та Першої національної операції 
інтернування в Канаді. 

Одразу після Річних загальних зборів Світового Конгресу Українців у Києві у 2011 р. КУК зустрівся з 
представниками Національного меморіального музею голодомору у Києві для обговорення шляхів 
співпраці з Канадським музеєм з прав людини, який повинен відкритися  у 2014 р. Ми висловили 
прохання про співпрацю між цими закладами, і з цією метою у липні 2012 р. між двома закладами 
був підписаний меморандум порозуміння, який спонукає їх до обміну інформацією та матеріалами і 
співпраці у таких сферах, як проведення досліджень та обмін експонатами виставки. 

Це лише часткова перемога КУК, оскільки ми ще не досягли нашої мети щодо забезпечення 
наявності постійно діючої виставки-галереї про голодомор у Канадському музеї з прав людини.  

«Українсько-єврейська зустріч» на вшанування Шептицького (Торонто-Оттава) – 22-24 
квітня 2012 р. 
Основні керівники Української ради церков та релігійних організацій (UCCRO) на запрошення 
ініціативи «Українсько-єврейська зустріч» (UJE) взяли участь у зустрічах та заходах у м. Торонто, 
Оттава та Вашингтон для вшанування ролі Митрополита Андрея Шептицького у наданні притулку 
та порятунку євреїв, зокрема дітей, підчас німецької окупації України у Другу світову війну. До 
делегації UCCRO ввійшли найвищі духовні лідери України – архієпископи Греко-католицької 
церкви (Верховний архієпископ / Патріарх Святослав) та Української православної церкви 
Київського патріархату (Патріарх Філарет), Верховний рабин, Верховний муфтій, Митрополит 
Української автокефальної православної церкви та лідери Православної церкви Московського 
патріархату та євангелістських віросповідань.  

Канадський парламент одноголосно прийняв ноту, в якій Митрополит Шептицький визнається 
«незламним прикладом відданості основним правам людини як найвищому обов’язку людства». 
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UJE була заснована та очолюється п. Джеймсом Темертеєм, який є також головою «Нортленд 
Пауер» та Консультаційної ради КУК. UJE має на меті сприяння та пропагування взаєморозуміння 
між українцями та євреями в Україні та по всьому світу. 

Коляда в резиденції Прем’єр-міністра  
Ми намагалися донести нашу культуру до політичних лідерів, відрядивши групи колядників для 
виконання колядок та щедрівок у резиденції Прем’єр-міністра Гарпера (2012) та резиденції лідера 
опозиції Томаса Малкера (2013). 

Організовувались щорічні дні пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. 

Проект ICID-UNICEF по боротьбі з ВІЛ/СНІД в Україні -  26 вересня 2011 р. 
Високодостойний Джейк Епп, високодостойний Рой Дж. Романов – колишній Прем’єр Саскачевану 
(співголови кампанії) та Хедер Медвік, виконавчий директор Міжнародного центру інфекційних 
захворювань (ICID), розпочали кампанію зі збору коштів на підтримку ініціативи з профілактики 
ураження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) в Україні. Україна є однією з країн, у якій епідемія 
ВІЛ-захворювання розвивається найшвидше. 

Метою кампанії є зібрати $500,000 на підтримку ініціативи, що є партнерським проектом за участі 
Міжнародного центру інфекційних захворювань (ICID) з місцезнаходженням у Вінніпезі, підрозділів 
UNICEF Канада та UNICEF Україна. КУК та Фонд «Канада-Україна», національні благодійні 
організації запропонували свою підтримку проекту. Підтримка  даної кампанії збоку КУК є 
моральною, а не фінансовою. 

Конгрес українців Канади, Канадський фонд «Діти Чорнобиля» (CCCF), та Фонд «SickKids» 
підписали меморандум порозуміння (MOU) для покращення здоров’я дітей в Україні 
Метою є підтримка становлення та розвитку стипендіальної програми «Здорова дитина України». 
Програма має на меті покращення показників здоров’я дітей в Україні за рахунок надання 
можливостей навчання та підвищення кваліфікації українським медпрацівникам у спеціалізованих 
галузях дитячої медицини. У перші роки свого існування програма «Здорова дитина України» 
зосередить увагу на підвищенні кваліфікації та професійних можливостей українських хірургів в 
сфері нейрохірургії. 

Висновок 
Вже понад 70 років Конгрес українців Канади об’єднує та забезпечує керівництво для нашої 
громади. Ми налагоджуємо зв'язок із кожною українською організацією в Канаді і працюємо з та від 
імені наших членських організацій, провінційних рад та відділень по всій Канаді. 

Коли я став президентом КУК шість років тому, у мене був ретельно розроблений план завдань, які 
потрібно було виконати. На основі цього я був переобраний, я дуже задоволений та горджуся тим, 
що ми досягли виконання чи близькі до виконання кожного з поставлених амбіційних завдань і 
продовжуємо будувати впливову, сильну, життєво активну та об’єднану громаду українців Канади. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




